Geachte Secretaris,
Beste Ellen,
Gelieve het volgende agendapunt op de GR van Maart te willen plaatsen:
1: afschaffing oprit A12 te Meise
De Vlaamse regering heeft in het kader van de goedkeuring van het GRUP aangaande de sneltram
beslist om de oprit van de A12 te Meise te schrappen en dit tegen het standpunt in dat
dienaangaande door de gemeente – over alle partijgrenzen heen – was ingenomen.
Sp.a-Meise2020 legt ter stemming voor:
De Gemeenteraad van Meise protesteert bij deze tegen de beslissing van de Vlaamse regering om in
het kader van het GRUP betreffende de sneltram over te gaan tot de schrapping van de oprit op de
A12 te Meise.
De Gemeenteraad van Meise vraagt aan de Vlaamse regering om de oprit op de A12 te Meise te
behouden en dit conform de ontwerpplannen dienaangaande opgemaakt door De Lijn.
Bij goedkeuring van deze tekst zal de gemeentelijke werkgroep ‘sneltram’ asap samengeroepen
worden teneinde samen een brief op te maken die dienaangaande naar de Vlaamse regering zal
worden verzonden.

2: Openheid verloning mandatarissen in Gemeenteraad, Gemeentelijke Commissies,
Intercommunales, nevenorganisaties van intercommunales en andere politieke organen
Onze inwoners verdienen totale transparantie en gemakkelijk bereikbare informatie wanneer het
gaat over de mandaten die door onze gemeentelijke mandatarissen worden ingevuld alsmede over
de vergoeding die onze gemeentelijke mandatarissen uit deze mandaten ontvangen.
We hebben niets te verbergen en we verschuilen ons dan ook niet achter jaarverslagen die ergens
diep op het internet eventueel zijn terug te vinden. Neen, we denken dat deze informatie
transparant, duidelijk en gemakkelijk bereikbaar, gewoon moet worden medegedeeld aan onze
inwoners.
Daarom stelt sp.a-Meise2020 het volgende voor:
Legt ter stemming voor:
De Gemeenteraad van Meise geeft bij deze opdracht aan de gemeentelijke administratie om van alle
gemeentelijke mandatarissen binnen de schoot van de Gemeenteraad een duidelijk, op naam van de
mandataris, alfabetisch overzicht op te maken dat de volgende gegevens bevat:
-

Naam van de alle entiteiten (Gemeenteraad, eventuele Gemeentelijke Commissies,
Politieraad, Intercommunales, nevenorganisaties van intercommunales, comités binnen de
schoot van intercommunales en/of nevenorganisaties van intercommunales, commissies
binnen de schoot van intercommunales en/of nevenorganisaties van intercommunales,
Provincieraad, Provinciale commissies, Federaal Parlement (Kamer en Senaat), Vlaams
Parlement, Parlementaire Commissies (dit zowel op het niveau van het Vlaams Parlement als

-

-

op het niveau van Federale Parlement) waarbinnen de persoon in kwestie in 2016 een ambt
of mandaat heeft uitgeoefend;
Het aantal keren per jaar dat deze entiteit heeft vergaderd in het afgelopen administratief
jaar (een administratief jaar loop van 1 januari van dat jaar tot en met 31 december van dat
jaar);
De vergoeding die de persoon in kwestie heeft ontvangen per vergadering per entiteit en in
totaliteit per entiteit, en in globale totaliteit (dus van alle entiteiten samen) voor dat
administratief jaar en dit zowel in Bruto-cijfers als in en Netto-cijfers;

Het eerste administratief jaar waarvoor het overzicht moet worden opgemaakt is het jaar 2016.
De Gemeentelijke administratie mag deze gegevens rechtstreeks opvragen bij de verschillende
politieke en quasi-politieke entiteiten waarbinnen onze gemeente afgevaardigden heeft en/of onze
gemeentelijke mandatarissen zetelen en dit al dan niet vanuit hun hoedanigheid van gemeentelijk
mandataris.
Dit overzicht aangaande het jaar 2016 wordt ten laatste op 1.05.2017 door de gemeentelijke
administratie voor nazicht overgemaakt aan iedere mandataris. De mandataris heeft tot 14.05.2017
de tijd om eventuele opmerkingen over te maken aan de gemeentelijke administratie. De
administratie heeft tot 14.06.2017 de tijd om het overzicht volledig en waarheidsgetrouw af te
werken.
Het overzicht wordt gepubliceerd in het eerste mogelijke Gemeentelijk Informatieblad na 15.06.2017
en wordt na de 15de juni van ieder jaar eveneens gedurende 5 dagen op de gemeentelijke website
gepubliceerd.
Deze werkwijze zal van nu af aan ieder jaar, tot de formele intrekking van deze beslissing door de
gemeenteraad, automatisch gebeuren waarbij de data van 1 mei, 14 mei en 14 juni worden
weerhouden evenals het principe dat het definitieve overzicht vanaf nu ieder jaar wordt
gepubliceerd in het eerst mogelijke Gemeentelijk Informatieblad dat na de 15de juni van ieder jaar
wordt verspreid en wordt na de 15de juni van ieder jaar eveneens gedurende 5 dagen op de
gemeentelijke website gepubliceerd..
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